KADAGIŲ SLĖNIO PAŽINTINIS TAKAS – „BIRŠTONO
KRUIZAS“ IR DZŪKIŠKOS BANDOS
Programa:
SU GIDE AIDA
Kadagių slėnio pažintinis takas šiuo metu yra vienas geruiausiai žinomų Lietuvoje. Šio tako
reikia ieškoti Kauno marių regioninio parko teritorijoje. Ten, kur prieš įtekėdamas į Kauno
marias, Nemunas daro vingį, kairiajame jo krante prie Arlaviškių gyvenvietės yra kadagiais
apaugęs šlaitas. Nuo pat šlaito viršaus iki vandens veši kadagynai, kurie čia savaime auga
jau gerą šimtmetį. Kadagių slėnis, kuris dėl teritorijos gamtinės įvairovės yra saugomas
Arlaviškių botaninio draustinio. Kadagynas savo grožiu šią vietovę pavertė tikru Alpes
primenančiu kampeliu. Kadagių slėnio viršuje, ant skardžio krašto vingiuoja medinis
takelis su turėklais – tai Arlaviškių botaninio draustinio pažintinis takas. Take įrengtos
apžvalgos aikštelės su suoliukais, yra ir pavėsinių. Šis takas – ne žinioms pagilinti, o akims
paganyti…
Ryte 7.15 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos: aikštelė Varpo gatvėje, šalia Valstybinės
kolegijos, 7.30 val. – Gegužių g., PC Akropolis.
Kelionė Kauno link. Pažintinis takas nutolęs nuo Kauno apie 25 km.Važiuojame pro Vaišvydavą –
iki Viršužiglio ir ten pasukame link Arlaviškių… 10.30 val., vietinio gido vedami, pradėsime žygį per
kadagių slėnį. Vos už kelių dešimčių metrų nuo pažintinio tako pradžios atsiveria nuostabi panorama
į Nemuno slėnį. Kadagiais apaugęs šlaitas, kurio pačiomis viršūnėmis veda šis takas, apačioje tekanti
upė bei toli horizonte su dangumi susiliejantys miškai ir laukai sukuria nepakartojamą, egzotišką
vaizdą. Eisime tarsi medžių lajų taku, kadagių ir medžių viršūnės liks po kojomis, o gamtos paveikslai
keičia vienas kitą į vis gražesnį… Pasivaikščiojimas baigsis lankytojų centre ekspozicijos apžiūrėjimu
(viso trukmė – 1,5 val.*).
Keliaujame į kurortą Birštoną. Birštonas – klasikinis kurortas, nepakartojamas savo unikalia,
autentiška gamta ir Nemuno kilpų vingiais. Tai – vienas seniausių ir gražiausių Lietuvos
balneologijos kurortų, garsėjantis savo karališkomis šaknimis.
Birštone 13 val. ekskursija laivu “Birštono kruizas”* – nuostabi pramoga, galimybė pasigrožėti
Nemuno vingiais (trukmė – 1,5 val.). Visos kelionės metu stebins vieni už kitus gražesni vaizdai,
išvysime Verknės skardžius, žmogaus nepaliestą gamtą…
Toliau, gido lydimi, pasivaikščiosime po Birštoną, susipažinsime su Birštono šaltiniais. Ragausime
mineralinį vandenį, sužinosime mineralinio vandens savybes… Kopsime į Vytauto kalną.
Susipažinsime su Sebastjano Kneipo sveikatos taku, išbandysime sveikatingumo procedūras Kneipo
sode. Aplankysime Šv. Antano Paduviečio bažnyčią ir Sakralinį muziejų, kuris įsikūręs buvusios
klebonijos pastate. Pastatui apie 120 metų ir priklauso Birštono parapijai. Muziejaus pastovios

ekspozicijos autorius yra Lietuvos Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Muziejuje – 10
salių, dvi salės skirtos garbingam arkivyskupui Palaimintojui Teofiliui Matulioniui, keletas – antram
Lietuvos kardinolui Vincentui Sladkevičiui. Ekspozicijos skirtos Birštono bažnyčios istorijai,
sakraliniam menui, 19 a. lietuvių liaudies mažajai skulptūrai, liturginiams indams, altoriaus
reikmenims. Antrame muziejaus aukšte – parodos. Ekskursija po muziejų*.
Laisvas laikas kurorte.
Važiuojame į Nemajūnų kaimo bendruomenės namus Geležų kaime, kur mūsų laukia “Dzūkiškos
bandos“*. Pavalgysime tradicinį bulvinį dzūkišką patiekalą. Kelionė į Šiaulius.
Kelionės kaina – 19 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje – lankomų mokamų objektų, paslaugų kainos:
*Ekskursija Kadagių slėnio taku – 2 € – 1 € (senjorams, neįgaliesiems) + eksopzicija – 1 €;
*Birštonas. Plaukimas laivu Nemuno upe (1.5 val.) – 9 Eur/žm.;
*Birštonas. “Sakralinis muziejus ” – 1 Eur/žm.;
*„Dzūkiškos bandos“ (pavalgymas) – 7 Eur.
Pastaba. Perkant kelionę, būtina iš karo pasirinkti mokamus objektus ir paslaugas, nes reikalingas
išankstinis užsakymas.
Informacija/registracija tel.: 841 525059, 399544, 8601 97003 – vadybininkė IEVA BALČIŪNIENĖ

Datos:
Datos: 2018 08 25-2018 08 25
Trukme: 14 val.
Spec. žinute: Liko 16 vietų
Kaina: 19 €
Datos: 2018 09 29-2018 09 29
Trukme: 14 val.
Kaina: 19 €

UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
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